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Víte, co to je Boomwhackers?  

To je úžasný hudební nástroj, 

který z nás, během chvilky, 

udělal dokonalé muzikanty. 

Můžeme hrát společně, což nás 

moc bavilo a zahráli jsme si 

hned několik známých písniček. 

Zpíváme si každý den, ale s 

Boomwhackers jsme si 

dokázali, že hrát na hudební 

nástroj, není žádná věda a umí 

to každý z nás. Ještě budeme 

trochu cvičit a pak Vás pozveme 

na náš koncert. 

 

NAŠE PRVNÍ 

VYSVĚDČENÍ 
 

Čtvrtek 28. ledna, byl 

významným dnem zejména 

pro prvňáčky, kteří očekávali 

své úplně první vysvědčení. 

Děti si odpovídaly na otázky: 

co jsme se naučily, co nám 

šlo lehce, co nám nešlo, jak 

se připravujeme doma, jak 

pracujeme ve škole a na co 

nejvíc vzpomínáme. Poté 

paní učitelky rozdaly 

pololetní vysvědčení. Někdo 

si ho přebíral s úsměvem a 

jistotou, jiný s obavou, ale na 

konec byli všichni spokojeni. 

Čas zbyl i na společné 

sportování a zábavu ve 

sportovní hale.   Prvňáci  

 

ZÁŽITKOVÝ DEN V SOŠ A SOU 
Dne 12. 1. 2016 se konal výjezd žáků 2. stupně do 

odloučeného pracoviště SOŠ a SOU Nejdek ve Staré 

Roli. Výjezdu se zúčastnili žáci 7. 8. a 9. ročníku. 

Exkurze byla zaměřena na volbu povolání. Žáci byli 

podle zájmu rozděleni do dvou skupin, první skupinu 

tvořili zájemci o obor stravovací a ubytovací služby / 

kuchař/ a druhou skupinu o obor strojírenské práce 

/zámečník/. Žáci si mohli vyzkoušet výuku 

odborného výcviku uvedených oborů. Kuchaři 

vyráběli pečivo z kynutého těsta a zámečníci 

zhotovili hlavolam. Zážitkový den se vydařil a moc 

se nám líbil. 

 

OHLÉDNUTÍ ZA LEDNEM 

I měsíc leden nám přinesl spousty hezkých dní. Navštívili jsme knihovnu, kam moc rádi chodíme. Paní knihovnice nás 

vždy seznámí s něčím novým. Tentokrát nám vyprávěla o zimě. 19. ledna jsme šli do divadla, kde jsme zhlédli pohádku 

„O Budulínkovi“. 28. ledna nám paní učitelka rozdala naše první „vysvědčení“. Pak se celá škola sešla ve sportovní hale, 

kde proběhl „Den plný her“. Soutěžili jsme v různých disciplínách. Moc jsme se pobavili. Nakonec jsme si všichni 

zatancovali a rozešli domů. Čekal nás jeden den pololetních prázdnin a také zápis do první třídy.       Děti z PřT A 

 

SÁŇKOVÁNÍ, KOULOVÁNÍ – TO JE NAŠE!  

Konečně nám napadl sníh i u nás v Chodově. A tak jsme mohli společně s druháky, v rámci hodin tělesné výchovy, 

vyrazit na dlouho slibované sáňkování. Vybaveni lopatami a igelitovými taškami jsme se vydali na kopec nedaleko 

školy. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo a mráz příjemně štípal do našich tvářiček. Jezdili jsme jak o závod a ani se nám 

nechtělo věřit, že už je konec vyučování. Doufáme, že ještě nějaký sníh napadne a my si tuto akci brzy zopakujeme. Tak 

nám držte palce.                   Vaši prvňáci 

 

 



SETKÁNÍ S ABSOLVENTY 

Dne 23. 2. 2016 se konalo na naší škole setkání 

absolventů a vycházejících žáků. Bývalí absolventi se 

dostavili v hojném počtu a předávali zkušenosti a 

poznatky ze studia v oborech, které studují – nástrojař- 

zámečnické práce, zednické práce, kuchařské práce a 

pekařské práce. Žáci naší školy připravili občerstvení 

pro všechny zúčastněné. Beseda se velmi vydařila. Jsme 

jedna z mála škol, která tato setkání organizuje a na naší 

škole má dlouholetou tradici.    Vycházející žáci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORTOVNÍ ODPOČINKOVÝ DEN       

V den vysvědčení si pro  nás paní učitelky 

připravily sportovní překvapení. Na začátku 

sportovního klání jsme byli rozděleni do 

družstev. Soutěžili jsme třeba  výkopem na 

branku, hod na koš, shazování kuželek,  hod 

na cíl, skupinová procházka na lyžích.  Na 

závěr sportovního dne  nás čekala sladká 

odměna. Odpočinkový den se nám velice líbil 

a už nyní se těšíme na další sportovní 

soutěžení. Děkujeme.  Sedmáci a deváťáci      

               

 

Jak jsme vyráběli karnevalové masky 

Protože je čas karnevalů, rozhodli jsme se, že 

si také nějakou masku vyrobíme. Starší žáci – 

Sam a Michal se rozhodli pro masky příšerek. 

Zapojili svou fantazii a masku vyrobili 

z papírových talířů. Použili barvy, barevné 

papíry, lepidlo a vlnu na vlasy a vousy. Masky 

se jim opravdu vydařily. Mladší žáci měli úkol 

jednodušší. Vyrobili si masky z papírových 

sáčků. Každý si vybral jedno oblíbené 

zvířátko. A tak se nám sešel pes, kočka, 

medvěd, žába, koza, beran, prase, zajíc. Michal 

se Samem malým dětem s prací pomohli. 

Máme teď v šatně vydařenou výstavku, kterou 

všichni obdivují. Pomalu už přemýšlíme, co si 

vyrobíme na jaro, kterého se už nemůžeme 

dočkat.               Děti ze speciálních tříd 

 

 

 

KDO ZDRAVĚ JÍ, TEN SE DOBŘE UČÍ. 

V naší třídě se řídíme heslem „Kdo zdravě jí, ten se dobře učí“. Pro své 

zdraví se snažíme dělat hodně. Cvičíme, dodržujeme hygienické zásady, 

pěstujeme si dobrou náladu a hlavně dobře jíme. Ve třídě jsme si společně 

nachystali ochutnávku exotického ovoce. Nejdříve jsme si prohlédli 

obrázky různých cizokrajných druhů ovoce, pak jsme ho ochutnávali a 

nakonec jsme cvičili poslepu své smysly chuti a čichu. Nejvíce nám 

chutnala karambola a papája, ale pochutnali jsme si i na kyselém kiwi a 

kyselé limetce. PřT. B 

 
ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Uplynulé týdny byly plné akcí. Po 

Vánocích jsme se vrátili do školy a 

krátce po návratu nás čekalo 

vysvědčení. To jsme dostávali i 

v družině, někteří s malým 

upozorněním do příštího pololetí (např. 

v úklidu hraček). Také jsme navštívili 

zvířátka ve Zverimexu, pomazlili se 

s nimi a nakrmili je. Radost jsme udělali 

i pejskům v chodovském útulku, pohráli 

si s nimi a dali jim piškoty. Obdivovali 

jsme výstavu obrázků z Podkrušnohoří 

na výstavě v DDM a byli jsme v kině na 

pohádce „Hodný Dinosaurus“, kterou 

všem vřele doporučujeme, je opravdu 

moc hezká. Pravidelně navštěvujeme 

počítačovou učebnu, procvičujeme 

pexesa, puzzle a jiné úkoly při práci 

s tabletem a interaktivní tabulí, chodíme 

do školní knihovny, kde si čteme o 

českých pověstech. Pověsti se nám líbí, 

jsou napínavé a zajímavé. Když byl 

sníh, chodili jsme bobovat. A protože je 

nás v družině hodně, často slavíme i 

svátky a narozeniny našich kamarádů. 

Nyní si vyrábíme loutky pohádkových 

postaviček a pokusíme se vymyslet a 

zahrát si naše vlastní pohádky. Tak hurá 

na každý další den. Zdravíme ze školní 

družiny  

 

Druhé pololetí letošního školního roku začalo 

velkým překvapením. Když jsme se po 

jednodenních pololetních prázdninách vrátili do 

školy, čekalo nás velké příjemné překvapení. Do 

naší třídy přibyla nová spolužačka s pěkným 

jménem Tereza. Radostně jsme ji přivítali. Děvčata 

byla ráda, že jich bude ve třídě víc a nebude už 

taková mohutná převaha chlapců.           Páťáci 

 

Vánoční turnaj ve stolním 

tenisu 

Každoročně v měsíci prosinci 

probíhá na naší škole turnaj ve 

stolním tenisu. Do soutěže se 

mohou přihlásit jak chlapci, 

tak i dívky. Některé zápasy 

byly velmi vyrovnané.  

A kdo zvítězil?  

V kategorii chlapců se na 

prvním místě umístil Kevin 

Sivák, na druhém Tibor 

Baiger a třetí byl Kevin Husár. 

V kategorii dívek skončila 

jako první Kateřina Mirgová, 

na druhém byla Nikola 

Gogová a jako třetí skončily 

Kateřina Jelínková a Angelika 

Grajcárová. 
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